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 ' תשרי תש"פד

  משתתפי המכרזאל: 

 

 

 שלום רב, 

 

  למתן שירותי ממונה בטיחות עבור תאגיד השידור הישראלי 2019/29מכרז הנדון: 

 1לקט מספר  –תשובות לשאלות הבהרה 

 

הבהרה שהתקבלו בנוגע למכרז מתכבד בזאת להשיב לשאלות "(, התאגיד" -תאגיד השידור הישראלי )להלן גם 

 שבנדון:

מסמך / סעיף  מס"ד

 במכרז

 תשובות שאלות

 -מסמכי המכרז   .1

 כללי

האם התאגיד יעמיד לממונה 

מקום עבודה במשרדיו או 

שהממונה יעבוד ממשרדו למעט 

עבודת שטח באתרי התאגיד 

 השונים ?

התאגיד יעמיד לרשות ממונה הבטיחות 

 לאחר מעבר. מודיעיןעמדת עבודה באתר 

לירושלים עמדת העבודה תהיה  התאגיד

 . במשרדי התאגיד בירושלים

)מחשב, תוכנות וכל מה אמצעי העבודה 

עצמם יהיו של שנדרש לצורך ביצוע העבודה( 

  הזוכה.

 –מסמכי המכרז   .2

 2.1סעיף 

 -"אירועים שונים מחוץ לאתריו" 

האם הכוונה לאירועים המוניים 

השמים, או תחת כיפת 

בהתייחסות לבטיחות עובדי 

 וקבלני התאגיד בלבד ?

אחריות, קביעה ויישום  –הכוונה בסעיף זה 

 קיומו לצורך נדרשיםכל אמצעי הבטיחות ה

 סגורים)באולמות  האירוע של התקין

 עובדי בטיחות לרבות(, פתוחים ובמקומות

. מדובר בסוגים שונים של והקבלנים התאגיד

שיקוימו על ידי התאגיד, אירועים, ככל 

לרבות אירועים הפתוחים לקהל, אירועים 

 בהשתתפות צדדים שלישיים וכל כיו"ב.

 –מסמכי המכרז   .3

 3.1סעיף 

נבקש שתדחו את מועד הגשת 

ימי  7ההצעות כך שיהיו לפחות 

עבודה מיום מתן התשובות 

לשאלות הספקים, זאת מאחר 

 הגשת ההצעות למכרזהמקורי למועד ה

 27.10.19נדחה ליום  6.10.19 -שנקבע ל

 בצהריים.  12:00בשעה 



 

 

מסמך / סעיף  מס"ד

 במכרז

 תשובות שאלות

וחלק מהתשובות מהותיות 

להחלטה באם להגיש הצעה 

ובאמצעות מי מהיועצים של 

חברתנו. )תשומת ליבכם כי ניתן 

. ממועד 25.9 -להגיש שאלות עד ה

 ימי 3זה ועד למועד ההגשה יש רק 

עבודה בהם צריך לקבל את 

התשובות ולהכין את המענה 

למכרז, להחתים את מורשי 

החתימה של החברה ולשלשל את 

 –ההצעה לתיבת המכרז במודיעין

 מבחינתנו לא סביר(

 

 –מסמכי המכרז   .4

 6.1.2סעיף 

האם הצפייה שממונה הבטיחות 

המוצע יהיה כשיר לעסוק 

בתחומים שונים בתחומי 

הבטיחות כמו: ארגונומיה, קרינה, 

חומרים מסוכנים, חשמל, מלגזות  

כיבוי אש וכו' ? נבקשכם לאשר כי 

הממונה ייעזר במידת הצורך 

בעובדים נוספים של החברה בעלי 

י כיבו –התמחויות מיוחדות )לדוג' 

 אש(.

 

במידת הצורך, הממונה יהיה רשאי להיוועץ 

בעובדים אחרים מטעם החברה לצורך 

ביצוע השירותים, אך לא יהיה בכך כדי 

לגרוע מאחריותו המלאה לביצוע השירותים 

 מטעם הזוכה, עבור התאגיד. 

 

 

 –מסמכי המכרז   .5

 6.1.5סעיף 
האם  -באירועים מיוחדים  •

האחריות היא על כל האירוע 

פעילות עובדי וקבלני או על 

 התאגיד?

 

 

 

ביחס לזימון מהנדסי בטיחות  •

מה הכוונה לרבות התשלום  –

 למהנדסים ?

חריות היא על כל האירוע הא •

, לרבות קביעת יתמבחינה בטיחות

דרישות הבטיחות, בדיקת כל 

הביצוע בפועל ומתן אישורי 

מהנדסים בודקים בהתאם לצורך 

והכל לצורך אבטחת קיומו התקין 

רוע )הפקה או יוהבטיחותי של הא

רוע אחר( בתוך אתרי התאגיד יכל א

 לאתרי התאגיד.מחוץ או 

הכוונה בזימון מהנדסי בטיחות  •

היא שהזוכה במכרז יידרש לזמן 

את בודקי הבטיחות הנדרשים 



 

 

מסמך / סעיף  מס"ד

 במכרז

 תשובות שאלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 -מתן הסמכות לעבודה בגובה  •

בכמה עובדי גובה מדובר?  

)הסמכת כמות גדולה של 

עובדי גובה תגזול את רוב  

זמנו של הממונה ותימנע ממנו 

 לעסוק בנושאים האחרים(.

ההדרכה וההסמכה והאם 

תתבצע על ידי הממונה או על 

ידי חברה חיצונית והתשלום 

 דרך התאגיד ?

לצורך ביצוע הבדיקות ומתן 

רועים יהאישורים לכל הא

הדורשים אישורים שכאלה. כמו כן 

בטיחות בודקי  הזוכה ישלם לאותם

באופן ישיר ועל חשבונו את העלות 

 הנדרשת לצורך הבדיקה. 

התאגיד ישלם לזוכה לפי עלות 

בודק בטיחות שעת העבודה לאותו 

כפי שהוצע בהצעת הזוכה במכרז 

ובמכפלה של מספר השעות 

רוע, כפי יהנדרשות לצורך אותו הא

בין הזוכה לבין נציג מראש שנקבע 

עובדי  30-40 -מדובר בכהתאגיד. 

התאגיד הנדרשים לעבודה בגובה. 

כולם בעלי הסמכה בתוקף לעבודה 

ענון לאותם העובדים יבגובה. הר

י החוק וע"י ממונה "יתבצע עפ

התשלום עבור ההדרכות  .הבטיחות

כלול בתשלום החודשי שישולם 

שעות העבודה  במסגרת לזוכה 

 ישולםלממונה הבטיחות. לא 

  פעילות זו.תשלום נפרד בגין 

 –מסמכי המכרז   .6

 6.2.3סעיף 

 -תכנית בטיחות שבועית ושנתית

 האם הכוונה לתכנית עבודה ?

שבועית וכן  עבודההכוונה היא לתוכנית 

תוכנית עבודה שנתית שתוכן ע"י הזוכה 

 . כמפורט במכרז

 –מסמכי המכרז   .7

 6.3סעיף 

האם הכוונה בסעיף הינה ל"זימון 

מהנדסי בטיחות" כפי שמופיע 

 למכרז ?  6.1.5בסעיף 

 .כן

 –מסמכי המכרז   .8

 6.3.2סעיף 

האם  -בודק מערכות כיבוי אש

הכוונה לציוד מיטלטל או 

למערכות הקבועות )למערכות 

הקבועות מדובר בד"כ בנציג 

 היצרן או הספק(

 ולמטפים.לארונות כיבוי אש הכוונה היא 



 

 

מסמך / סעיף  מס"ד

 במכרז

 תשובות שאלות

 –מסמכי המכרז   .9

 7.2סעיף 

עבור מקצועות הבודקים התמחיר 

המקובל הוא לפי גודל מבנה, 

ומדדים אחרים ולא על פי שעות. 

נבקש שתשקול בשנית את הצעת 

 המחיר בגין הבודקים

זוכה אך ורק לפי שעות התאגיד ישלם ל

במכפלה של שעות ,עבודה למקצועות אלה 

  רוע כזהילכל א ם הזוכהע שיסוכמוהעבודה 

 –מסמכי המכרז   .10

 12.5סעיף 

האם למחיר השעה יתווספו החזרי 

הוצאות נסיעה ? )שכן נדרש להגיע 

לאתרי התאגיד השונים לרבות 

 חיפה וב"ש(

לא ישולמו הוצאות נסיעה. התמורה תכלול 

כל הוצאה הכרוכה בביצוע השירותים, 

 כמפורט במסמכי המכרז.

 –מסמכי המכרז   .11

  20סעיף 

נבקשכם לשקול בשנית את גובה 

ערבות הביצוע. על פניו היא נראית 

גבוה ביחס להיקף השירותים 

 הנדרשים.

 לא יחול שינוי בגובה הערבות.

  א. איזה תחומי הסמכה לעבודה  הסכם –נספח ה'   .12

     בגובה נדרשים )סולמות,     

 קונסטרוקציה וכד'( במות, 

מהי כמות העובדים להם  ב. 

 ההסמכה. נדרשת 

    ג. האם מדובר בהסמכה ראשונית 

 ו/או ברענון הדו שנתי

 במות בלבד.ו.  סולמות א

   כאשר לכולם כבר יש  עובדים,  30-40 -כ  ב. 

 הסמכה לעבודה בגובה.  אישורי      

    –ג.  לגבי העובדים המועסקים כיום בתאגיד 

 מדובר ברענון דו שנתי. 

   עובדים חדשים בהמשך באם יתקבלו       

     תועבר להם  –לעבודה בגובה הנדרשים       

הראשונית והרענון הדו שנתי הדרכה ה      

ממונה הבטיחות הזוכה ובהתאם  ע"י

 לחוק.

א. עבודת המהנדסים/בודקים  הסכם -נספח ה'   .13

הינה לפי בדיקת מתקן ולא לפי 

 שעת עבודה איך לתמחר זאת.

ב. האם ניתן לקבל קובץ עם כל 

הציוד/מכונות/מתקנים  רשימת

שאותם צריך לבדוק לצורך 

 תמחור.

 לעיל. 9מס' א.  אנא ראו התשובה לשאלה 

ימה מלאה של כל שאין אפשרות לספק רב. 

הציוד/מכונות/מתקנים מעבר למה 

 .כנס הספקיםשפורט במכרז ובמסגרת 



 

 

מסמך / סעיף  מס"ד

 במכרז

 תשובות שאלות

₪  20,000,000הדרישה לסכום של  ביטוח -נספח ד'   .14

הינה גבוהה מאוד ולא נראה לי 

 שיש אפשרות כזו

 

הביטוח, שהן לא יחול שינוי בדרישות 

  סטנדרטיות בפוליסות הנדרשות.

האם יועמד לרשות ממונה  כללי  .15

הבטיחות שירותי משרד ומחשב 

במשרדי התאגיד לצורך ביצוע 

העבודה על מנת לא להוציא 

 חומרים מהתאגיד

 לעיל. 1מס' אנא ראו התשובה לשאלה 

הצעת  –נספח ב'   .16

 1מחיר סעיף 

חיוב  של חשמלאי בודק, מהנדס 

קונסטרוקטור ובודק מערכות 

גילוי אש הינו חיוב לפי יום עבודה 

או ביקור ולא חיוב לפי שעת 

 עבודה. 

האם נפלה טעות סופר בבקשה 

 למחיר בש"ח לשעת עבודה ?

 לעיל. 9התשובה לשאלה מס' א ראו נא

נוסח  –נספח ו'   .17

 ערבות ביצוע

 

בנוסח ערבות הביצוע קיימת 

דרישה למילוי יום תחילת 

ההסכם  ולא ברורים המועדים 

 לתחילת עבודה. 

על כן נבקש את הבהרתכם שהרי 

הננו מתבקשים למלא  1בסעיף 

 "הסכם מיום......".

 

ערבות הביצוע תומצא ע"י הזוכה בלבד ולא 

 ע"י המציע במסגרת ההצעה למכרז.  

התאריך שינקב בכתב הערבות, יהיה תאריך 

חתימת ההסכם בפועל, כפי שניחה התאגיד 

 .את הזוכה

מסמכי המכרז   .18

"זימון : 6.1.5סעיף 

מהנדסי בטיחות 

לביצוע ביקורות ומתן 

אישורי בטיחות 

)לרבות  התשלום 

 למהנדסים("

 

מהו הכמות הזימונים המוערכת 

 לתקופה המתבקשת?

 

 

-4 -בדרך כלל מדובר בלצורך הערכה בלבד, 

רועים מתוכננים כל שנה ומספר לא ידוע יא 5

 רועים לא מתוכננים.ישל א

 



 

 

מסמך / סעיף  מס"ד

 במכרז

 תשובות שאלות

מסמכי המכרז   .19

"ביצוע : 6.1.5סעיף 

בדיקות תקופתיות 

 לציוד המחייב בדיקה"

אנחנו צריכים לשלם את האם 

 הבדיקות או לנהל ולתאם?
הן את הבדיקות, הן את על הזוכה לבצע 

לרבות  הבטיחות הניהול והתיאום של בודקי

 ביצוע התשלום להם.

מסמכי המכרז   .20

"מתן : 6.1.5סעיף 

הסמכות לעבודה 

 בגובה וכדומה"

הי כמות המוערכת של מ

המודרכים להדרכת עבודה בגובה 

 לתקופת זמן הנדרשת?

לעיל,   12נא ראו התשובה לשאלה מס'  א

 ג'.-סעיפים ב' ו

האם יש צורך לחתום על נספח  נספח ד' ביטוח  .21

ביטוח )כי לא צורף( או רק לאחר 

 הזכייה?

של אישור ביטוחי חתום ע"י חברת הביטוח 

יידרש רק מהזוכה לאחר הזכיה הזוכה 

 במכרז.

על יחד עם זאת, המציעים נדרשים לחתום 

חתימה וחותמת של החברה נספח ד' )ביטוח( 

המגישה את ההצעה כדי להבהיר שהם קראו 

והבינו את האמור בנספח ויבצעו זאת במידה 

 ויזכו.

ערבות  –נספח ו'   .22

 בנקאית

האם צריך להמציא ערבות לטובת 

 המכרז  או רק לאחר הזכייה?

 

ערבות מציע בשלב הגשת ההצעות לא נדרשת 

 למכרז.

הצעת  –נספח ב'   .23

 מחיר

מהי כמות הפרויקטים ושעות 

הנדרשות מבעלי המקצוע בתחום, 

כיבוי אש, מהנס קונסטרוקטור 

 ?3וחשמלאי בודק סוג 

אנא ראו התשובה לשאלה  –לגבי הכמות 

 לעיל. 18מס' 

 

מסמכי המכרז   .24

נספח ב' הצעת 

 1סעיף  –המחיר 

נבקש לשנות את תמחור הבדיקות 

)חשמל/קונסטרוקציה/כיבוי אש( 

לפי מחיר לבדיקה ולא מחיר 

 לשעה.

בדיקות מקצועיות מתומחרות פר 

 בדיקה ולא לפי שעה.

 לעיל.  9אנא ראו התשובה לשאלה מס' 



 

 

מסמך / סעיף  מס"ד

 במכרז

 תשובות שאלות

 –מסמכי המכרז   .25

 3.6סעיף 

האם  -בודק מערכות כיבוי אש 

הכוונה הינה  לביצוע בדיקת 

  אינטגרציה למערכות חירום

 במבנה?

במידה ולא, מהי תכולת העבודה 

 ומה האסמכתאות הנדרשות?

הכוונה לביצוע בדיקת אינטגרציה למערכות 

חירום במבנה, אחת לשנה, בכל אתר או 

 לחילופין עפ"י דרישות כיבוי אש.

מסמכי המכרז   .26

 6.1.5סעיף 

מה הכוונה ב"ביצוע בדיקות 

תקופתיות לציוד המחייב 

בדיקה"? האם הכוונה לוודא 

 מעקב וביצוע? 

הכוונה היא לביצוע מעקב וביצוע לכל 

 המערכות הדורשות בדיקה.

מסמכי המכרז   .27

 6.3.2סעיף 

נדרש בודק למערכות כיבוי אש. 

 על איזה סוג מערכות מדובר?
 לעיל. 8 ו לשאלה מס' נאנא ראו תשובת

 

 

 מובהר כי: 

 אלא אם יצוין אחרת, לכל המונחים במסמך זה תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז. .1

 ההבהרות והתיקונים במסגרת מסמך זה יחייבו את המציעים ויחשבו כחלק בלתי נפרד מהמכרז. .2

מפורש במסמך זה בלבד ובכל מסמך רשמי השינויים היחידים מן האמור במסמכי המכרז הינם כמפורט באופן  .3

 אחר שפורסם ו/או יפורסם )ככל שפורסם ו/או יפורסם( על ידי התאגיד במסגרת המכרז.

 ידו בכל עמוד.-המציע יצרף להצעתו למכרז מסמך זה יחד עם כל המסמכים המצורפים, כשהוא חתום על .4

 

 

 ב ב ר כ ה,              

 אלינסוןאיילת           

 רכזת ועדת המכרזים                 
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